Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie
ul. Łęczyńska 8
97 – 330 Sulejów
tel. 44 6162177 fax 44 6192105
email: sp_przyglow@op.pl
www.spprzyglow.eu
_______________________________________________________________________________

ZGŁOSZENIA DZIECKA/WNIOSEK O PRZYJĘCIE
do oddziału przedszkolnego – na rok szkolny 2018/2019
przy Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie
1. DANE OSOBOWE OBOWIĄZKOWE
DANE OSOBOWE DZIECKA
Nazwisko
Imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
PESEL
DANE OSOBOWE MATKI (prawnego opiekuna)
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy do MATKI, email
DANE OSOBOWE OJCA (prawnego opiekuna)
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy do OJCA, email

2. KRYTERIA PRZYJĘĆ
Kryteria obowiązkowe – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm. (rozdz.6, art. 131 ust.2)
L.p.
1.

Kryteria ustawowe
Wielodzietność rodziny kandydata (minimum troje dzieci)

Dostarczone
załączniki

Wartość
punktowa

1

Załącznik: Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata
Załącznik: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Załącznik:
Orzeczenie o
niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27.08.1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.)

4.

1

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Załącznik: Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

1

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Załącznik: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.)

6.

1

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Załącznik:
Orzeczenie o
niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27.08.1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.)

5.

1

1

Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Załącznik: Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.)

1

Kryteria dodatkowe (drugi etap)
Lp.

1

Uchwała Nr XXXVIII/305/2017 Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów
branych pod uwagę w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

Dostarczone
załączniki

Wartość
punktowa

Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub
pobierają naukę w trybie dziennym

10

Załącznik: Oświadczenie rodzica kandydata że pracują, prowadzą
pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub
pobierają naukę w trybie dziennym

2

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego oddziału
przedszkolnego lub do klas I-III szkoły podstawowej w obwodzie
której ma siedzibę oddział przedszkolny

8

Załącznik: Oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej do której
składany jest wniosek

3

Jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność
gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

4
Załącznik: Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego kandydata, że
pracuje, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzi
gospodarstwo rolne lub pobiera naukę w trybie dziennym

4

Dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80%
kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518 z późn. zm.)

2

Załącznik: Oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

3. Dane dodatkowe
Nauka religii

TAK

NIE

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy

TAK

NIE

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (w publikacjach
papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych
z działalnością i promocją szkoły)

TAK

NIE

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb dokumentacji
działalności dydaktyczno – wychowawczo -opiekuńczej szkoły zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.)

TAK

NIE

INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że:

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie, ul. Łęczyńska 8,
97-330 Sulejów,

dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem
dziecka w nagłych okolicznościach lub sprawami związanymi z funkcjonowaniem dziecka w szkole, dane dot.
wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym
internetowych, związanych z działalnością i promocją szkoły.

przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.




dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania,
dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

Zgodnie z Art. 20 t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej
dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Data............................

Podpis MATKI (opiekuna prawnego)...............................................

Data............................

Podpis OJCA (opiekuna prawnego).................................................

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
Suma punktów kwalifikowanych ………………….
Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ………………………….

1. Zakwalifikowała w/w dziecko do Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym
2018/2019
2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu:
.................................................................................................................................................................
…………………………………………………….……...……………………………….………………………

…………………………………………………..………
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………………………………………………..
(Adres zamieszkania)

…………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE
WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

Oświadczam, że dziecko ……………………………………………………………………………………………………….
o którego przyjęcie do oddziału przedszkolnego wnioskuję, wychowuje się w rodzinie
wielodzietnej, tzn. w której jest troje i więcej dzieci. 1
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………….
data

1

……………….……………………………………..
podpis osoby składającej oświadczenie

zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe w rozumieniu art. 4 pkt 42 ww ustawy –
wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

…………………………………………………..………
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………………………………………………..
(Adres zamieszkania)

…………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE
O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ……………………………………………………………………….
kandydujące do oddziału przedszkolnego oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem 1
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………….
data

1

……………….……………………………………..
podpis osoby składającej oświadczenie

zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe w rozumieniu art. 4 pkt 43 ww ustawy –
samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba tak
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

…………………………………………………..………
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

…………………………………………………………..
(Adres zamieszkania)

…………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że
dziecko ………………………………………………………………………………………………………………………. jest:
1. Dzieckiem obojga rodziców pracujących, prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą, prowadzących gospodarstwo rolne lub pobierających naukę w trybie
dziennym*
Miejsce pracy/nauki matki ………………………………………………………………..…………….………….
Miejsce pracy/nauki ojca ………………………………………..………………………………………………….
2. Dzieckiem, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego oddziału przedszkolnego
lub do klas I-III szkoły podstawowej w obwodzie, której ma siedzibę oddział
przedszkolny: Tak/Nie
3. Dzieckiem, którego jedno z rodziców pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub
uczy się w trybie dziennym: Tak/Nie
4. Dzieckiem z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego (754,00 zł netto) : Tak/Nie

………………………….
data

*Niepotrzebne skreślić

..…………………………………
podpis

